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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от Коста Димитров Герджиков, доктор по педагогика, 

доцент в СУ „Св. Кл. Охридски”, на дисертационен труд 

на Анна Иванова Радева - Миронова на тема: „Диаг-

ностициране на уменията за оценка и самооценка у чет-

въртокласници (дидактически аспект)”, за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор” по профе-

сионално направление:1.2.Педагогика (Теория на възпи-

танието и дидактика – Дидактика) 

 

Научен ръководител: доц. д-р Коста Герджиков 

 

 С решение на Факултетния съвет на Факултета по начална и 

предучилищна педагогика (протокол № 6 от 24.09.2013 г.) и заповед 

на Ректора (№ РД 38-549 от 02.10.2013 г.) на Софийския универси-

тет „Св. Климент Охридски” съм определен за член на научното жу-

ри по процедурата за защита на дисертационен труд на тема: „Диаг-

ностициране на уменията за оценка и самооценка у четвъртокласни-

ци (дидактически аспект)” за придобиване на образователната и на-

учна степен „доктор” в областта на висше образование: 1. Педагоги-

чески науки; професионално направление: 1.2. Педагогика (Теория 

на възпитанието и дидактика – Дидактика). Автор на дисертацион-

ния труд е Анна Иванова Радева - Миронова – редовен докторант 

към катедра „Социална педагогика и социално дело” на Факултета 

по начална и предучилищна педагогика при СУ „Св. Климент Ох-

ридски”. 

Анна Радева е магистър по социална педагогика и социално 

дело, специализация „Педагогически съветник в училище”, на СУ 

„Св. Климент Охридски”. От 01.02.2005г. до 01.02.2008г. е редовен 

докторант към катедрата по социална педагогика и социално дело 

към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ. Про-

фесионалните й интереси са свързани със социалната педагогика, 

теория на възпитанието и дидактиката, психолого-педагогическата 

диагностика, консултирането и съветването, работата по проекти и 

др. В момента работи като педагогически съветник в 73 СОУ „Вла-

дислав Граматик” в София. 

Още в самото начало на моето становище искам да отбележа, 

че то се базира на факта, че съм научен ръководител на докторантка-

та и се предполага, че най-добре познавам процеса на сътворяване 

на защитавания дисертационен труд и неговия резултат. Затова на-
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пълно убедено мога да заявя, че Анна Радева представя една задъл-

бочена разработка, по една изключително сложна и деликатна проб-

лема – уменията за оценка и самооценка при ученици от началната 

училищна възраст. 

Първата положителна страна е наличието на ясно очертана из-

следователска теза, което е едно от най-съществените изисквания за 

научни разработки от подобен характер. Докторантката аргументи-

рано е осъществила нейното реализиране, което си личи по безспо-

рен начин. 

На второ място, целта и поставените конкретни задачи на тео-

ретико-приложното дисертационно изследване са постигнати, като 

за това спомага използваната комплексна методика, която включва 

адекватни научни методи. 

Третата много позитивна страна е разглеждането на ученика 

като активен субект в процеса на обучение. По този начин у него се 

формират не само умения за оценка и самооценка, но и компетент-

ности и мотивации за развитие. 

На четвърто място е необходимо да се отбележи авторското 

емпирично изследване, което е проведено с презентативна извадка и 

е анализирано и представено съгласно съвременните научни изиск-

вания. 

Петата положителна страна е свързана с краткия исторически 

обзор на изследвания проблем и базирането на различните видове и 

стратегии за оценяване. 

Г-жа Анна Миронова притежава достатъчно количество пуб-

ликации по темата на дисертацията. 

 Авторефератът отговаря на изискванията и е в съответствие с 

дисертационното изследване, като синтезирано отразява неговите 

основни резултати. 

 Заключение: Дисертационният труд съдържа научно-прилож-

ни резултати, които представляват оригинален принос в науката. 

Той показва, че докторантката притежава задълбочени теоретични 

знания и демонстрира качества и умения за самостоятелно провеж-

дане на научно изследване. Считам, че дисертацията отговаря на 

изискванията на Закона за РАСРБ и давам своята положителна 

оценка. Предлагам на почитаемото научно жури да присъди образо-

вателната и научна степен „доктор” на Анна Иванова Радева - Ми-

ронова в областта на висше образование: 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.2. Педагогика. 

 

 

Ноември, 2013      Изготвил становището: 

        (доц.д-р Коста Герджиков) 


